FYP’s uddannelsespris 2020 går til Marlene Briciet
Lauritsen
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Leder af Forskningsenhed for børne- og ungdomspsykiatri Marlene Briciet Lauritsen modtog for nyligt
Foreningen af Yngre Psykiaters uddannelsespris.

Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) uddeler hvert år en uddannelsespris til ansatte i Psykiatrien, der
fortjener en anerkendelse af deres særlige indsats for yngre psykiatere. I år modtog Marlene Briciet Lauritsen
denne pris.

Jeg er meget beæret og stolt over at modtage denne pris. Jeg går meget op i, at de yngre læger har et godt
læringsmiljø. Et godt uddannelsesmiljø er, for mig at se, altafgørende for at vi fortsat har en professionel og
fagligt højt kvalificeret børne- og ungdomspsykiatri. Samtidig har det en stor betydning for, at vi fremover kan
rekruttere dygtige læger til vores speciale, fortæller Marlene Briciet Lauritsen.

Uddrag fra indstillingen fra de yngre læger i B&U og Forskningsenhed for Børne- og
Ungdomspsykiatri:
Marlene har i sin rolle som klinisk lektor i mange år været en af de ansvarlige for undervisning af
medicinstuderende under deres klinikophold i B&U. Hun er en inspirerende underviser, der er med til at give
kommende læger et positivt indtryk af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale...
Marlene har ikke kun taget sig af den prægraduate undervisning, men har også været uddannelsesansvarlig
overlæge. Her har hun været med til at få børne- og ungdomspsykiatrien i Aalborg igennem en svær periode
med mangel på både special- og uddannelseslæger.
Også i sin funktion som leder af Forskningsenhed for børne- og ungdomspsykiatri gør Marlene en stor indsats
for yngre psykiatere. Hun har været vejleder på utallige forskningstræningsopgaver og har øje for, hvem der har

interesse for forskning, og hvordan hun kan hjælpe dem videre med dette. Hun har desuden fokus på at binde
klinikken og forskningen sammen i det daglige og er en fantastisk vejleder for hendes ph.d. studerende.
Ledende overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatrien, Linda Hardisty Bramsen udtaler:
Det er et stort og velfortjent cadeau til Marlene, som med sin store faglighed og sjældent sete engagement har
formået at få uddannelsen af de nye læger i B&U helt i top.
Marlene arbejder hårdt for den samlede kvalitet af uddannelsen samtidig med, at hun har fokus på den enkelte
uddannelseslæge. Der er ingen tvivl om, at Marlene på alle måder er en kapacitet og det er ikke kun de yngre
læger, som sætter stor pris på Marlene – hun nyder også stor respekt og anerkendelse hos sin kolleger og
klinikledelsen.
Foreningen af Yngre Psykiatere er en del af Dansk Psykiatrisk Selskab og de arbejder primært for forbedret
uddannelse og øget arbejdsglæde hos yngre psykiatere.

